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ΤῸ ΣΟΦΩΤΆΤΟΥ ΚΑῚ ΛΟΓΊΩΤ, ΔΊΟΥ ΚΑΙ ΟἸΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ͂ 

ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ. 

κυροὺ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΚΥΠΡΙΟΥ͂. 
᾿ΕΠΠΙ ΣΤΤΟΛΔ Α Τ' 

᾿διθὸ Ὃ μέγας Δογοϑέτης τῷ πατριάρχῃ 

᾿γὼ καὶ χάριν ὁμολογῶ τῷ ταλαιπ δὶ ῳ ὃ: Ξολογίτῃ; ταλαΐ- πῶωρος γὰρ ὃ ἐπ φρο πολλὰ χαὶ δειν πράτ 
τῆς βασιλικῆς ἤδη πειρᾶσθαι δ δικαίως ἜΡΝ Ἴ νὴ» ἔνεχε: μόνου χάριν ὁμολογῶ τῷ ἀνθρώπῳ ὡς τ 
τὴν γῆν οὐκ ἀποὶ δίδωσιν, οὐδὲ δα τὸν σῖτον χαὶ τὴν θήν, τοιαύτας παρέ χει τ 
θήσῃς καὶ ἐπιστεί 
ἡδονῆς χαὶ θαύματος κα 

ἐχε 

στέλλεις ἀεί, πανάγις δέσποτα: ἣ ἐπιστολὴ δὲ ἢ ἣν ἀνὰ θην ἄρτι τοσοῦτον ἔθελξέ μοὺ τὸν " νοῦν, ὥστὲέ χαὶ ἔπληξεν" ἐμὲ “ τὸν χαὶ ὶ ἄφωνον' ἐφ᾽ ξκανῦ ἧς τῆς ὥρας χατέστησςε' χατέστ τὴσε ὃ5 ὃ 

᾿ Συνέχεια ἐκ Τόμ. Τ΄ σελ. 45. 
1) ἐγὼ δὲ καὶ Α. 

ἧς: Βι ἄφρωνος α- 

οιαῦτα ἁμαρτάνων, εἰ: 

ων, δι᾽ ἃ καὶ δἰ ὧν 

ίνου 
3 τ ᾧ 

ζω 

ΠΡ 
επι- 

ἃ χεῖρας ἔλα. 

αὐ- 
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μηδὲ εἶχον ἄξιόν τι πρὸς ἔπαινον τῶν γεγραμμένων εἰπεῖν' τί γὰρ 

ἄν τις ἐπαινέσας αὐτῶν τῆς ἀξίας ἐφίκηται;! τὴν ὅλως ἁρμονίαν, 

τὴν ἐπὶ μέρους συνθήκην, τὸ τῆς συμφράσεως κάλλος, τὸ μέγεθος 

τῆς ἐννοίας ἐν οὕτω ταπεινῇ καὶ βραχυτάτῃ τῇ ὑποθέσει, ἢ τὸ 

ἦθος πλέον τῶν ἄλλων, ὃ πᾶσαν ἐποίει τὴν γραφὴν ὥσπερ ἔμ- 

πνοὺν τε καὶ ζῶσαν αὐτὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς δοχεῖν φθέγγεσθαι; ᾿Αλλ᾽ 

οὗτος καὶ ἄλλων πολλῶν ἕνεχεν, ἅπερ ἣ σὴ ἁγιωσύνη μικρὸν ὕστε- 

ρον παρ᾽ ἐμοῦ μαθήσεται εἰπόντος, πολλὰς ὑφέξει τὰς δίκας" πολλὰ 

γὰρ προσχέχρουχεν ἐπὶ τοῖς πιστευομένοις αὑτῷ δημοσίοις πράγ- 

μασι διὰ τοῦτο χαὶ μεθίσταται ἤδη εἴτουν ἐξίσταται τῆς λειτουρ- 

γίας ἢ ἐξουσίας, ἣν λαθὼν μεγάλα ἐμπεπαρώνηχε βασιλεῖ, με- 

γάλα δὲ χαὶ πρὸ αὐτοῦ τῷ Θεῷ" ὧν δὲ ἕνεχεν καὶ παρὰ τῆς 

-σῆς ἁγιωσύνης γουθετεῖται μᾶλλον" σωφρονεῖν ἢ χολάζεται ὁ ὅτε 

μὴ οὕτως ἀναιδὴς εἶναι, καὶ μηχανᾶσθαι χλέπτειν ἀεὶ τὴν ἀλή- 

θειαν, καὶ τοιαύτας ποιεῖσθαι τὰς ἀπολογίας, ἃς ἔγνων πεποι- 

μένον δυο τος ὅτι μὴ ἀπέδοτο τοὺς προειρημένους χαρπούς, 

ἔστω οὕτω γε ὥσπερ ἔδοξεν αὐτῇ καὶ οὐδεὶς αὐτοῦ φεί ἴσεται, 

εἰ ἄρα χαὶ Τρκς Ὁ καὶ βοήσει καὶ᾽ ἀνακλαύσεται. Ὅτι δὲ 

᾿οἷδά σε ταχέως ἐπὶ συμπαθείᾳ μεταδαλλόμενον. τῶν τὰ μέγι- 

στα ἐξημαρτηκχκότων, εἰ τἰδγδὺ προσιὼν αἰτήσει σε' ἔλεον, τοῦτό 

ἐστιν ἐχεῖνο, ὅ με μᾶλλον ὑποθράττει καὶ δεδιέναι ποιεῖ ὡς 

ἱκέτης σοι αὐτίκα ὃ πονηρὸς οὗτος γενήσεται’ οὐ τῶν σῶν 

λέγω χάριν, οὐδ᾽ ὧν πρὸς αὐτὴν τὴν σὴν ἁγιωσύνην ἐξήμαρ- Ὑω χάρ ρ ν᾿ νυν αὐ ἣν ἐφήμαρ 
τεν, ἀλλὰ δι’ ἃ μᾶλλον μεγάλης τῆς βασίλυκῆς ἐστι δίκαιος 

πειραθῆναι ὀργῆς χαὶ κολάσεως. Εἶτα τί; σοῦ προδαλλομένου 
Ἁ -“ 

ῦ .ε' - , “δ γ΄ [2 

δέησιν, φιλάνθρωπος ἀκούσετα!: βασιλεύς" ὃ 

αὐτός τε διεκφυγὼν τὴν δίχην καὶ τὰς ἀξίας ἐκ τῆς δίκης 

εὐθύνας αὖθις πονηρὸς ἔσεται, ἡμεῖς τε τοσούτων στερησόμεθα 

χρημάτων; ὅσα ἂν ἑτοίμως οὗτος τοῖς βασιλικοῖς χατάθητα: 

ταμείοις, εἰ μὴ ὥσπερ ἔφθην εἰρηχώς, παρὰ τῇ σῇ ἅγιω- 

σύνῃ βοηθείας τύχῃ καὶ ἀντιλήψεως. 

1) ἐφίκοιτο Α. 

3) μᾶλλον ὁ ἄνθρωπος Δ. 

3) οὕτω ὥσπερ Α. 

9) αἰτήσς: τις Α. 
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οιξ) Ὃ πατριάρχης τῷ αὐτῷ 

Τῆς ἀρετῆς τῆς χθές μοι πεμφθείσ σης ἐπιστολῆς μεμνη- 
μένος χαὶ πολλὰς ἂν ἡμέρας δοχῶ βοι σι γᾶν χαὶ μὴ γράφειν 
ἐπιστολὰς δειλιῶν μὴ παρὰ πόδας τῆς χαλλίασ τῆς. φθεγγόμενος 
τὴν τῶν ἐμαυτοῦ ἐπ τηδες αὐτὸς ἀσθένειαν στηλιτεύω ὡς γὰρ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων διὰ τῆς πρὸς ἄλληλα παραθέσεως 
τὰς ἐπιτάσεις γεννωμένας χαὶ ἀνέσεις ὁρῶμεν, οὕτω δὴ χαὶ 
ἐπὶ τῶν λόγων αὐτῶν: ποιεῖ τίς τι; χαὶ τὸ ποΐημα τῶν χα- 
λῶν. εἶναι δοκεῖ; μὴ ἐξαγέτω ὑπὸ τὰς αὐγὰς αὐτὸ ἕως τὰ 
κάλλιστα δυνάμενος ἕτερος εἰς φῶς ἐπιδείκνυται. Εἰ - δὲ μή, σχο- 
πείτω ὅπω ὴ ἀνιῷτο τῶν ἄχρων ἐπαίψων ἄποστερο ύμενο "χἀγὼ. Ρ ρο 
λοιπὸν --- ἐκλαλῷ γὰρ πρὸς σέ μου τὸ πάθος -- - τῆς ἀπὸ τῶν λό- 
γῶν δόξης ἐρῶν καὶ τῶν ἐπὶ τούτοις ἐπαίνων ἡττώμενος ὡς ἂν μὴ 
τῶν ἐφετῶν μό! τούτων ὡς πορρώσατά γένωμαι, συστείλας τὸν νοῦν 
“καὶ τὴν γλῶτταν πεδήσας ἐπὶ καιρόν, -τότε δὴ φθέγξομαι γήϊνος 
ὧν καὶ ταπεινὰ φθεγγόμενος, εἰ τέως τὴν τοῦ ὅλως ἐπαινετὰ ποι- 

"εἴν ἐμαυτῷ σώζειν. δόξαν αἱροῦμαι, ὅτέ μὴ οὐρανὸς ἀντιφθέγγεται" 
οὕτω μὲν οὖν καὶ διὰ ταῦτα ἐπέχω ἐμαυτὸν τὰ ἐξηχριβωμένα λα- 
λεῖν: ἀνάγκης δέ τινος ἐπελθούσης πάντως λαλήσω: λαλήσω μέν 
τοι τὴν κοινὴν ταύτην τῆς ὁμ'λίας βαδίζων χαὶ τετριμμένην, οἷον 
δὴ καὶ ἀρτίως ποιῶ, ἱχξσίας κινούσης, Ε δὲ ἵκεσ σία; δηλώσω δὲ 
κἀγὼ, ἀλλά μη: σὺ τοῦ λοιποῦ τῷ νῷ τῶ ν λξγομ ξένων, τὰν τῇ συν- 
θήκῃ θέλε προσέχειν τὸν νοῦν. Ὃ τοὺς Αἰγυπτίους χαὶ ̓ Αθιγγά- 
γνοὺς λεγομένους φορολογεῖν ἀνεχόμενος ΠΑΡ ΜΕ ὦτης σφοδδῷς 
ἐπικείμενος, φθέγξα: τί, Σέσποτα, λέγει ὑπὲρ ἐμοῦ χαὶ δεήθητι, 
καὶ τὰ βασιλικὰ χίνησον τάχος ἐπ’ ἐμοὶ ἐκτετριμμένῳ τελέως χαὶ 
παράνοιξον σπλάγχνα, καὶ πρόσταγμά μοι συμπαθείας, ἀφέσεως, 
ἀνενοχλησίας βραθευθήτω, ἵνα μὴ χαὶ ἐς αὖθις ἐντυγχάνω πειρα- 

«τὸ 
τηρίοις τοσαῦτα χαὶ ταῦτα παρὰ πάντα λόγον. δίκαιον ὑποστάς. Εὶ 
δὲ μὴ χκεχαλλιεπημένα ὄντα τύχῃ τὰ ὑπ δεῖ ἡμῶν ρήματα, μηδὲ 
πρὸς τέχνην συντεθειμένα, ὁποῖά γε ὑμεῖς, οἵ τὴν σοφίαν ὑπὲρ τοὺς 
ἄλλους ἐπιτηδεύετε, οὐδὲν πρὸς ἐμέ φησι καὶ τὴν χρείαν, μόνον 
Ἰσχϑέτω χαὶ τὰ ἐχυτῶν 1 πραττέτω: τὸ δὲ ἔστιν ἢ ἡμετέρα βοήθεια’ 
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; ᾿ ἜΕἢ ἀν τος, - δούτῳ πείθομαι καὶ τὴν δέησιν διὰ σοῦ προσάγω τῷ διὰ Θεοῦ βα- 
σιλεῖ: τί γενέσθαι; ὅσα πρὸς ἡμᾶς τοῦ ἀνθρώπου λέγοντος ἤχουσας: 
τοὶς ἐπιτυχοῦσι τῶν ρημάτων ὑπὲρ αὐτοῦ ἱκετεύειν, τῆς κάλλιε- 
πείας, εἰ τέως μηδὲν τῷ σχοπῷ τῆς δεήσεως συνεισφέρει, ἠμελη- 
κότας" ἀλλά μο: πείσθητι καὶ συνδεήθητι, καὶ τῷ δυστυχεῖ συμβοή- 
θηδον ἱκέτῃ, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν τὸ ὅλον βοήθησον τὴν δύναμιν εἰ- 
ληφὼς ἐκ Θεοῦ. ὶ 

θιη ̓Ἱ Ὁ μέγας Δογοϑέτης τῷ πατριάρχῃ 

Ἠσχύνθην ὃ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ δεξάμενος τὴν ἜΝ, ὅτι με 
τοσοῦτον ἐπήνει τῶν διαπεμφθέντων ἕ ἕνεκεν γραμμάτων τὴν χθές: 

Ἔ 
τοσαύτη δέ με περιέσχεν εὐλάβεια, ὥστε βου τῤῥόμος εἷλε χαὶ τὰς 
χεῖρας, καὶ συνέδαινεν αὐτῶν αὐτίκα τὴν ἐπιστολὴν ἐχπεσεῖν, 
μὴ δυναμένου χατέχειν ὅτ! τοσοῦτον ἐποιεῖτο τὸν ἔπαινον. ᾿Αλ- 

λὰ μὴ σύ, πανάγις δέσποτα" ἀγαπῶ χαὶ μαθητὴς εἶναι χαὶ παὶς 
σοῦ τοῦ μεγάλου διδασχάλο» πατρός: καὶ στέργε «καὶ δίδασχε, 
ὥσπερ στέργεις. καὶ διδάσζεις ἀεί εἴπου δέ τι καὶ φελλίζομεν 
πρὸς σὲ αὐτὸν γράφοντες, ἀγάπα ὥσπερ οἵ. φιλόστοργοι πατέ- 
ρες τὰ τῶν παίδων φελλίσματα: Σὺ δὲ χαὶ οὐρανὸς δροντῶν ἄ- 
νωθεν. χαὶ χαταπλήττων τοὺς γηΐνους ἡμᾶς, καὶ φωστὴρ τῆς 
Οἰχκουμένης ἔχων περιλάμπειν τὰ πέρατα" οὐχ ὅτι μόνον σὲ 
Θεὸς ἐπὶ τοῦ μεγάλου τῆς Ἐκκλησίας στερεώματος ἔθετο, καὶ 
φωτίξεις τὰς χαρδίας τῶν ὑποδεχομένων τὰς -αὐγὰς τῆς σῆς 
διδασχαλίας, αὐ πρὸς αὐτὸν τὸν Θεὸν ἃ ἄγουσι χαὶ ἀνάγουσιν, ἀλλ᾽ 
ὅτι καὶ τοὺς πάλαι δοχιμωτάτους τῶν σοφῶν ὑπερήλασας: πλὴν 
εἰ μή τισιν ἐκείνων ἡμιλλήθης καὶ τὴν ἴσην εὐδοχί ἔμησιν φέρεις: 

. τά τε ἄλλα χαὶ περὶ τοὺς λόγους αὐτούς, οἱ τῆς ἱερᾶς ὄντες 
αὐλῆς τοὺς ἄλλους πάντας πολλῷ παρῆλθον τῷ μέτρῳ ἀρετῇ 

τε ἅμα καὶ σοφίᾳ, ἣν οὐ μόνον ἐπιστήμη, ἀλλὰ καὶ χάρις ἐ- 
χορήγησε πνεύματος. Ῥρη γόρ:5 - οὗτοι χαὶ ᾿Βασίλε!οἱ καὶ Χρυ- 
σόστομοι, οὗ τοσοῦτόν σοι τιμῴμενοι. καὶ ᾿ στεργόμϑνοι, ὅσον ἂν 
εἶχε μόνος παραστήσειν λόγος ὁ σός, τοὺς δὲ σοφοὺς τῶν νῦν 
ὄντων ἀνθρώπων ἥττησας χαὶ νεγίχηκας, ὅσον εἴ τις πα αραβάλ- 
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λειν ἐθέλει λογικὸν - ζῶον πρὸς ἄλογα. Καὶ τοῦτο οἶμαι τῆς 
μαχαρίας Τρηγορίου φωνῆς, ἣν ἐχεῖνος διὰ Βασίλειον τὸν μέ- 
γαν ἐφθέγξατο. “ἃ δὲ ἱκετεύεις τὸν φιλανθρωπότατον βασιλέα ᾿ 
ὑπὲρ τοῦ ἀδικηθέντος φορολόγου, εἰ χαὶ ἀδικεῖταί ποτε εορολό- 

β ος ἀφαιρούμενος ἃ πρότερον εἴληφεν, ἀλλὰ μὴ ἀεὶ ἀξιχεῖ πα- - 

ραχατέχων τὰ πλείω τῶν ἃ φορολογῶν ὑφαρπάζει, βέλτιον ὃν 
αὐτῷ καὶ ἀδιχεῖσθαί ποτε, ἵνα μὴ ἀεὶ δυνάμενος ἀξιχεῖν τοῦ 
κρείττονος μέρους ἀποτυγχάνῃ τῆς θρυλλουμένης παρὰ τῷ Πλά- 
τωνὶ ἀντιθέσεως: ἀλλ᾽ οὗτος ὅτ' σὺ κελεύεις χἀμοὶ χρώμενος 
-μεσίτῃ ὑπ᾽ ἐμοῦ τὴν ἱχανὴν ἔξε: δούήθειαν, καὶ τεύξεται: φιλαν- 

Η θρωπίας ὑπὲρ. ὧν δέεται, ὅσην οἶμαι ξΣωρήσασθαι ἑτοίμως τὴν 
τοῦ βασιλέως χρηστότητα. 

οιϑ΄) Ὃ πατριάρχης τῷ αὐτῷ 

᾿Εδουλόμην ἐχ τῶν ἐπῶν Ὅμήρου τῶν ἐπιστολιμαΐίων τοὺυ- 
τωνὶ κατάρξασθαι συλλαθῶν, κἀχεῖνα λέγειν ἅπερ πρὸς. τὸν 
Δία. ἣ σύζυγος ὠνείδιζεν Ἥρα, βλέπουσα πρὸς: ἀφανεῖς τῇ Θέ- 
τιδι. συνιέντα βουλάς: ἐδουλόμην δὲ πλὴν τῶν ὀνομάτων ἐχεί- 
᾿νὼν ὅσον μικρὸν, ἀφελόμενος, ὡς ἂν δὲ μὴ ὁμηρικός τις πά- 
λιν ἕτερος ἐναντίος στὰς. ἐκ τῶν αὐτῶν ἐπῶν ἀντικρούσας χαὶ 
μήτ᾽ εἴρεο. μηδὲ βμξτάλλα φαΐη μηδὲ πάντας ἡμᾶς ἐπιέλπεο 
μύθους εἰδήσειν, “Ὅμηρον καὶ τὰ ὍὉμήρου χαίρειν ἀφείς: ἄλ- 

ἴλως τε καὶ τραγῳδίας μᾶλλον ἢ ραφῳδίας τῷ χαιρῷ πῤοση- 
χκούσης ὡδί πὼς ἐκ τῶν δεινῶς -ἀγροικι:κῶν ἐμαυτοῦ χαὶ ἀμού- 
σων ποιήσομαι τὴν ἀρχήν, ὥσπερ ἄρα. χαὶ πάντα τὰ μετ᾽ αὐτήν. 
Ἐγὼ -μὲν εὐξαίμην ἂν ἐμαυτῷ πόρρω θράσους τοσοῦτον εἶναι 
ὅσον μοι δοκῷ χαὶ δειλίας ἀφίστασθα!: ἄλλος δέ μς εἰ δειλὸς 
᾿οἴήσεται. καὶ περιδεῆ λέξοντα ἅπερ ἐρῶ, πρᾶγμα. ἡμῖν ὁ 

5 » 3 ΄ ἔσται, καὶ οἰέσθω: οὐκ Ὥρχουν ἣμῖν οἵ ἐκταράσσοντες ἀνομίας 
ν᾿ 

" 

Ὁ 'χείμαρροι, ἀλλ’ ὡς διφῶσι καὶ ἔτ: ταραχῶν καὶ θορύδων χαὶ 
συμφορῶν, καὶ ἄδυσσον ἡμῖν ἐσπεύσατε τοιούτων ἀναρρηγνύναι 

0). 
καχῶν, ἵν᾽. εἴπου τι καὶ λείψανον τῆς ἀγαθῆς ἐλπίδος ἐλείπετο, 
οἴχηται χαὶ τοῦτο τῇ χαινῇ ἐπιχλήσει τῇἢΣςΞξ γενόμενον ὑπο- 

εἰρυ νος άν 



50 Αξοντοπόλεως δωφρονίου ΙΝ 

δρύχιον: καὶ δὴ ἀνερρήξατε τὸν οὐκ ἔχω πῶς ἐρῶ πρὸς ὑμᾶς 

αὐτοὺς μεταχεχλημένοι, λαβόντες πεῖραν αὐτοῦ οὐχ οἵαν ἐλά- 

όετε- καὶ ἔγωγε παρ᾽ ἡμῖν λογιζοίμην ὡς ὅ πεφοθημένος 

παρὰ τὸ εἰχὸς χαὶ μηδὲν τὸ σύνολον συνιείς, πάντως γὰρ 

τοιοῦτος εἶναι σὺν πολλοῖς χαὶ ἄλλοις λογισθήσομαι, οἱ τἄλλα 

ο μὲν ἄμεινον ἐμοῦ φρονήσεως ἔχοντες, ἐν τούτῳ δὴ μόνῳ: οὐκ 

ἔχειν φαῖεν ὑπεροχὴν κατ᾽ ἐ ἶ μὲ καὶ αὐτοὶ ὀρρωδοῦντές τε καὶ 

οὐχ εἰς χακὸν οὔτε τὴν Ἐχχλησίαν, οὔτε τοὺς ἄλλους τῆς 

πράξεως ταύτης. ἀπολαύσειν διατεινόμενοι" τὸ δέ γε σὺν ᾿τού- 

τοῖς καταξιχκασθῆνα: ὅτι ἄν τις χαὶ χκαταδικασθῇ, ὡς παρα- 

μυθίαν ἔχε: τινὰ χαὶ οὔ τοι μικρὸν παραιρεῖται. τῆς λύπης, 
ς καὶ παρὰ τοῦ λόγου γινώσχεις, καὶ παρὰ τῶν οὕτω χαταδε 

δικασμένων ἀχήκοας. 

᾿ ρ΄) Τῷ αὐτῷ 

Οἱ δὲ Προυσχεῖς πόσα δοχεῖς ἐνώπιον ἡμῶν πράττουσί τξ 

ὲ ἀκούειν ἀνέχομαι. τῶν ἀνδρῶν, οἶμαι! 

δὲ οὐδ᾽ ὅστις ἀναλγητότατός ἐστι τῶν ὁμογενῶν, οὐδ᾽ οὗτος ἀπα .- 

θῶς ἀκοήσετα: τὰς ἰδίας ἐχτραγῳδούντων ἑκάστων καὶ τὰς κοινὰς 
ἬΡΟΥ ᾿ 

συμφοράς, ὅσας αὐτοῖς οἵ χαχῶς ἀπολούμενοι προστρίδουσι γεί- 

“τόνες χινεῖ δ᾽ ὅμως αὐτοῖς τὰ δάχρυα, καὶ τῶν ἐλεεινῶν ἕαυ- 

τοὺς οὐκ ἔχουσιν ὅπως ἐπίσχωσι καὶ λόγων καὶ πράξεων, ἢ τοῦ 

χρυσίου εἴσπραξις, ἣν γενέσθαι κατ᾿ ἐμὲ προστάσσε!: τοσοῦτον 

δικαιότατα θαπιλεύς, ὥστε χἂν αὐτὸν ἀδικεῖν δασιλέα τὸν. τῆς 

ἀρχῆς ξαυτοῦ νόμον ἐφάμην, εἰ μὴ καὶ πολλαπλάσιον ταύτην 

γενέσθα! προσέταττε, τῶν Προυσαέξων τέως τῆς ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν 

χκαχότητος ἀνειμένων' νυνὶ δὲ τὸ ἐχτετριμμένους αὐτοὺς σαφῶς 

Ξὰτ- εἶναι καὶ ἐχπεπιεσμένους ἐκ τοῦ πονηροῦ γειτονήματος, καὶ τὸ 
- ἐς ΤΣ ῷ βὲν ὍΣ τ ᾿ ᾿ 
ὅλον εἰπεῖν ἀδυνάτους τι τοσοῦτον καταλαδεῖν παραιτεῖται καὶ 

ἀνίησ. τῆς ϑιχαίας. ἐχτίσεως, χαί πὼς ἄκοντας πείθει φιλανθρώ- 

ποὺς ἧἣμᾶς 2ρᾶσθαι τοὺς οὐκ ἂν δικαίως ΠΣ ΗΝ 

δύναμι» ἐνορῶντας ἐκείνοις ἐξχρκγῦσχν ἀποδιδόνχι 
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Ω : ριωυ τς ᾿ ᾿ ΠῚ δ τῆς μέμφεως, οὐδεὶς ἀνευθύνους εἶναι φηφίζεται: ἐγὼ πρῶτος 
χαταδιχάζω ὃ χαὶ πρὸ τῶν ἄλλων πασχόντων ὑπεραλγῶν:" παι- 
δευέσθωσαν, ἀποτιννύτωσαν, ἀλλ᾽ ὅσον μόνον ἔχειν ἐγρηγόρσεως 
καὶ φυλαχῆς ὑπομνήματα, οὐ μὴν δὲ ὅσον καὶ ἐχτριδῆνα. ἔξ 
εἰσιν ἑκατοστύες τὸ ζητούμενον καὶ πολλοστὸν τοῦτο πρὸς τὸ τοῦ 
πταίσματος μέγεθος: ἀλλὰ πένητές εἰσι πάντες, παρ᾽ ὃ ἱκ 
χαὶ τὸ τῆς πόλεως ἀπορώτατον' ἐχ δὲ τῶν τοιούτων τὸ χαὶ 
ὁποσονοῦν λαθεῖν, τὸ πᾶν αὐτῶν ἐστιν ἐχλαβεῖν- τίς οὖν ἀποδώσει; 
τίς ἐπαρχέσει; οἱ δυνατοί; ἀλλ᾽ οὔθ᾽ οὗτοι προσέπταισαν, χαὶ ὃ 
᾿βασιλξὺς τὸν ἑαυτοῦ Θεὸν ἐχμιμούμενος δικαιοσύνην ἠγάπησε: 

᾿ σὲ θατέρου τὸ μὴ καὶ δεύτερον -τοῖς α 

καὶ τρίτον, εἰ ὅστις μὲν οὐχ ἥμαρτεν. εὐθυνθήσεται, ὃς δὲ ἄλλως 
πλημμελήσας ἀζήμιος ἀπελεύσεται, πότε τις τοῦ χαχὸς εἶναι 
στήσεται; τί οὖν ἐρεῖ τις; σὺ χελεύεις ἐᾶσαι πάντα χαὶ ἀζημίους 
τοσοῦτον πταίσαντας ἀφεῖναι. ἀνθρώπους" οὐκ. ἔγωγε ταῦτα οὐδ᾽ 
οὔτός εἰμι ᾿περιττὸς τὴν συμπάθειαν" τῇ δὲ τιμωρί καί τινα ᾿ 

ΠῚ ᾿ ἔλεον. παραμίξαι φημί καὶ τὸ μὲν εἰσπράξασθαι, τὸ δὲ συγχω- 
ρῆσαι, ἵν᾽ ἔχωσι διὰ μὲν τῆς φειδοῦς ἀφορμὰς τοῦ ἑξῆς βίου διὰ 

τοῖς ἠμεληχότας περι- 
πεσεῖν' ἱκαναί ποὺ τρεῖς ἑκατοντάδες δοθεῖσαι στενάζειν ἐπὶ πολὺ 
καὶ μεμνῆσθαι διεγρηγορότας εἶναι πεῖσαι τοὺς τῶν Προυσαέων 

“) 
ἥ 
» 
υ 

᾿ἀπόρους" ἵκαναί γε. αὗται χαὶ ἀπειλὴ τῶν βασιλικῶν χαὶ φρι- 

'τίους αὐτοὺς ποιῆσαι, ἀλλὰ μὴ παντάπασι διὰ τῆς εὐτελοῦς εἰσ- 

»“ ΤΡΝΣ ἢ δε - Ἄνω, ἌΡΆ, ΄ δε ΄ ᾿ Ἂς ΄ δ. κωδῶν σὺν αὐταῖς, οὐκ ἔλαττόν τινος χρημάτων. ἀφαιρέσεως 
ἐχφοδεῖν ἀποχρῶσα, εἴγε πρόκειται, ὅ γε δὴ καὶ πρόκειται, βελ- 

πράξεως, ἀφανίσαι: αὕτη μοι ἢ πρὸς βασιλέα τήμερον ἵκεσία: 

ξίωμά μοὺ ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ σοῦ, καὶ συνέφαψαί μοι τοῦδε . 

σου τῆς φυχῆς Κύριος ἐπὶ τὴν εὐθυτάτην σε. διὰ ἐ : , παντὸς τῶν ἑαυτοῦ δικαιωμάτων ἰθύνων ἐξόν" ἐν ἡ καὶ τοῖς πο- ᾿ 
3] 

δετα 
Ξυομένοις, ὡς ὁ μέγας λέγει Δαυΐδ, τὸ ἑαυτοῦ σωτήρ 

Ἀνυσίν. 

ὥσπερ δὴ καὶ ἄλλων πολλάχις συνεφήψφω πολλῶν’ χαὶ ἐφά- - 
πτοιτό 

ὃ 

ον ὃς 
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ρκα) Τοῖς ἐν τῷ ᾿Οστραιδίῳ μοναχοῖς 

ΟΙωάννῃ τῷ Χειλᾷ' καὶ τῷ Δανιὴλ ΨΥ τᾷ ᾳ Ω ἢ 

Εὐστράτιος τὸ ἀδδάδιον ἑχυτὸν δι᾽ αἰτίαν, ἣν αὑτὸς εἰδείη, τῆς 

τος ἀπορρήξας, ἧχε πρὸς ἡμᾶς εἰς ἅπαν μονα- 

στήριον πλὴν τοῦ -: ὑμῶν ἐχομένου πεμφθῆναι ζητῶν, οὐκ 

ἔσχε δὲ λαξεῖν θὲ τ. 8: χαὶ ἐπεσχέθη τῆς περ: λα λα α60 ΕΣ Ὥα 

δι᾿ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπανέλθῃ: Πέμφατε λοιπὸν ὧξε τῶν ὑμετέρων ἴω 5 9}: 
ἕνα, καὶ τὸ μέλος ὑμῖν ἑχυτοῖς ἀνασώσατε, ὡς εἰ μὴ τοῦτο γένοιτο", 

αὐτὸς μὲν α σθησιν οὐκ εἰς μαχρὰν τῆς ἀδουλίας λήφεται, ὑμεῖς 

«δὲ λυπηθήσεσθε: τά τε γὰρ ἄλλα τῶν μοναστηρίων εἰς ἅπερ ἔρ- 

χεσθα: φίλον αὐτῷ οὐκ ἔχω λέγειν, ὅτι τῶν κοσμικῶν θορύδων 

ἀπήλλακται, τὸ πατριαρχεῖον δὲ χαὶ μᾶλλον ἁπάοης ἀγορᾶς τού- 

τῶν ἐμπέπλησται. Ποῦ λοιπὸν πορευθείς, εἰ μὴ πρὸς ὑμᾶς ἐπανήξει", 

μοναχὸς εἶναι μάθοι καὶ οὐ θᾶττον τὰ μάταια τοῦ κόσμου ἢ τὰ τῆς 

μαχαρίας μοναδικῆς συλλέξει μαθήματα; ἀλλὰ σύγγνωτε τῷ ἀγε- 

γείῳ τὰ προσήκοντα τῇ ἡλικίᾳ φρονήσαντι, σύγγνωτέ φημι, καὶ 

θείᾳ συνέσει τῇ ἜΝ ἀφροσύνην τὴν ἐκείνου νϊκήσατε᾽ ὁμοῦ δὲ νι- 

κήσατε καὶ τὴν τοῦ ἀντικειμένου ἐπήρειαν, ἥτις αὑτῷ τὴν ἀρχὴν 

τοὺς τῆς ἀναχωρήσεως ἐμβαλοῦσα ἀθγισμού, τὴν χαλὴν οὐ χα- 

λῶς ρρΥΝα οὗ ἔπεισξ Ξμάνδραν; χαὶ τῆς ἐπχινετῆς συνοδίας ἀπέρ- 

ρηξεν. 

ρηεβ΄) Ῥήτορι τῷ ὋΟλοβόλῳ 

Γένοιτό σοι, σοφώτατε χαὶ τιμιώτατε, πᾶν ἐχ Θεοῦ ἁ Ψ ν 

ς δόξαν αὐτοῦ πάντα καὶ διανοουμένῳ χαὶ πράττοντι. - 

χέ σοῦ τὸ θαυμάσιον γράμμα, καὶ ἣμῖν ἐγνωρίσθη ὅσα ἐπὶ τῷ [- 

τοῦ Κυρίου λαῷ οὐκ ἐρασταί, ἀλλ᾽ ἐπηρεασταὶ τῶν καλῶν ἐνερ- 

γοῦσιν ὑπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ φεύδους ταῦτα χαὶ μισοχάλου σα- 
..25» 

τὰν ἐνεργούμενο:, ὃν ἀριδήλως . καὶ τῶν οἰκείων ἐπιτηδευμάτων 

ἢ Τῷ Χειλᾷ ᾿Ιωζννῃ Δ. 

3) γένηται Α. 

πληστα: Α. 8) ἐπέμπέ 

Ὁ ἐπανήξει» Α. 
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ἡγεμόνα προὐστήσαντο: πλὴν ἐπειδὴ δεῖ" νικᾶν ἁπανταχοῦ τὸν Θεόν, νικᾷς τοῖς σεαυτοῦ χαλοῖς τὰ ἐχείνων" χαὶ γικῷῴης γε τὸν ἅπαντα χρόνον ὑπὲρ Θεοῦ χαὶ ἐν Θεῷ πολεμῶν’ τοσοῦτον γάρ 
᾿ 5 

στε κα' εἰ 
μοι οὐκ ἔπεισι δειλίαν ἐπὶ σοί, χὴν ποιοῦμαι: πάν- 
τας τοὺς ἀντικαθισταμένους τῇ ἀληθείᾳ ἐχεῖ δὴ μόνον ἐπιτίθε-- 
σθαι, ὅπου χαὶ ἐνετύγχανον ἄν, ἀντιστρατηγοῦντι τῷ ρήτορι τάχα 
γὰρ ἂν οὐχ εἰς μαχρὰν ἔγνω τις αὐτῶν μὲν τὸ θεομάχον δια- 
λελυμένον σύνταγμα, ἡμᾶς δὲ καὶ τὰς ἐχχλησίας ἀπηλλαγμέ- 
νους τῆς ἐπηρείας. Ἢ μὲν οὖν ὑπὲρ τῶν τοιούτων εὐχὴ τοι- αύτη, τοῖς δὲ Κυριζηνοῖς εἴτουν ὀξυρῤριζίταις --- λεγέσθων γὰ 

᾿ 
ἧς χαὶ οὕτως ἐπειδὴ δοχεὶ χαὶ οὕτω ῷ 

(η. ἐὺς τὸ 
ῷ ρήτορι---πάλαι τό Υ τῷ 

ἡμῶν συγχεχωρημένοις οὖσιν, οὐχ οἶδα τίνος ἐκ δευτέρου ὃ τ᾿ “τὸ 
συγχωρήσεως. Εἰ μὲν γάρ τινος. ἡμῶν χαλεποῦ πειρῶνται, δί- χαὶόν ποὺ πεισθῆναι τῷ ρήτορι, καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἀνεῖναι: 
τὴν ἀγανάχτησιν" εἰ δ᾽ οὐδὲν ὑπολείπεται τῆς ὀργῆς, γνώτω- σὰν περιττὰ ἀξιοῦντες. Ἐγχαλῷῶ μὲν ἀληθῶς αὐτοῖς ὅτι μο- ναχοὶ θέλοντες εἶναι οὐδὲν φαίνονται τοῦ ὀνόματος -ἐπιτηδεύ- οντες ἄξιον, καὶ ἐγκαλεῖν γε οὐ παύσομαι, εἶ μὴ καὶ αὐτοὶ με- θαρμόσοιντο καὶ τοῦ μὴ ἐπαινετῶς πράττειν παύσοντα!- θυμοῦ- 
αι δὲ οὐδαμῶς, εἰ μή τις ὄνο ατοθέτης θιάζων θυμὸν ὀνομάξ, ὍΣ ς ς Ὁ μ μας 

Ἂ 
τὴν μέμψιν: πλὴν σοῦ γε χάριν, σοφώτατε, “συγχώρησιν αὐτοῖς 
καὶ αὖθις αἰτοῦσι καὶ αὖθις γέμω, χαὶ εἴ τί μοί ποτε ἐξεγένετο 
κατ᾽ αὐτῶν θάρος χαὶ οὐχ ἔφθην ἀφιέναι, ἀφίημι δή" οὐ μόνον 
δέ, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ αὐτῶν θερμῶς εὔχομα:, σῷτερ, λέγων, Χριοτέ, 
σὺ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀνεχαίνισας. τῇ ἀρρήτῳ κενώσει σου, σὺ 
χαὶ τοῖς ὃξ δὸς ἀφεμένοις τοῦ χείρονος προχόπτειν ἐν τ᾽ ἀγαθῷ, 
ὥστε καὶ τὸν τοῦ γένους πολέμιον δαίμονα καταγέλαστον ἐπὶ 
τέλους ὀφθῆναι χαὶ μάτην ἐχεῖνα διενηργηκέναι, ὅσα τούς ὃς 
πρὸς τὸν τῆς φυχῆς συν 
δέω ὀῤγὴν τοῖς ἀνδράσι φυλάττειν. ᾿Αλλ᾽ ἔχεις πεπληρωμένην 

͵ 
Ἴλαυνε χίνδυνον: οὕτω πολλοῦ τινος 

Η͂ 

σοὺ τὴν ἀξίωσιν: ἐπεὶ δὲ χαὶ διδξασχαλίας ἐμνήσθης καὶ ταύ- 
τῆς λέγειν προσδεῖν, νῦν 
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ἁχάρποις χαὶ ἃ παροξύνε: Θεὸν προστιθένα: χαὶ ἀκριθῶς ἐχεί- 

νῶν ἔχεσθαι, οἷς Θεὸς μόνοις ἐξευμενίζεται. Ταῦτα λέγε, ταῦτα 

πεῖθε, καὶ ἔστα: αὐτοῖς μὲν ὁ ὄραχ) : ᾿ 

ἁπάσης παραινέσεως πολυστίχου τε χαὶ μαχρᾶς σοὶ δὲ αὐτῷ 

τῷ λέγοντι εἰς ἀπόλαυσιν ᾿χαὶ πλουσιωτέρας χάριτος παρ᾽ ἣν 

ἄνωθεν ἔχε: πεπίστευται. 

ρΆγ) Τῷ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ 

ἡμέρα ἑκάστη, ὥρα δὲ πᾶσα 

τοῖς πονηροῖς τὴν σπουδὴν ἐπιτείνει" πάντα ἐχείνοις ἐντεῦθεν 

βουλεύματα προχόπτει τε χαὶ περαΐνεται" παντὸς ὑμεῖς διὰ 

Ξν ταῦτα καὶ χαιροῦ "καὶ πράγματος ὑστερίζετε, ἐκ τοσούτων χαὶ 

«ταῦτα. τῶν πλεονεχτημάτων. δρμώμενοι. Εἰ τοίνυν χαλὼς τῆς 

ἀνχβολῆς δ χαρπὸς ---αἰσθάνευνθς γὰρ αὐτοῦ ἤδη ---Ξὶ τὸ τοῦ 

σχοποῦ διηνεχῶς ἀποπίπτειν ἧδό, ἔτι μᾶλλον ἐπὶ πᾶσιν ἀνα- 

βάλλεσθε: χαὶ ὁμοῦ μὲν ὑμῖν αὐτοῖς τοὺς καλοὺς χαρπούς, 

ὁμοῦ δὲ καὶ τὰς θαυμασίας, πες πληθυνεῖτ 

ἘΠῚ Τῷ αὐτῷ 

Πρὸς τὸν ᾿Αντιοχείας πατριάρχην μὴ πέμπειν ἡμᾶς γράμμα 

μηδ᾽ ὁτιοῦν, ὀλιγωρίαν ἐχείν ῇ 

φρόνησιν. “Ὅθεν καὶ τὸ ἐπιστόλαιον χαὶ ἀφελὲς. τουτὲ συνθέ- 

μενος χέχρυκα σοὶ πρῶτον ἀναγνῶνα, πέμψαι εἶτα δὴ καὶ ὡς 

ἂν αὐτὸς ἐρεῖς δρᾶσαι. Δίελθε οὖν αὐτὸ ἔχων εἰς χεῖρας ἤδη, 

καὶ πέμπειν λέγε, εἰ πέμπειν γε ἄμεινον ἢ θάτερον πράττειν, 

εἰ θάτερον βέλτιον. Τὸν δ᾽ ὄλεθρον Παφλαγόνα ᾿Ιγνάτιον, τὸν 

πολλὰς μὲν τῶν ὧξε ἀνθρώπων φυχάς, πολλὰς δὲ χαὶ τῶν 

ἐχτὸς λυμηνάμενον χαὶ λυμαινόμενον ἔτι, χαί γε μὴ λήξειν 

ποτὲ λυμαίνεσθαι χατὰ πολλὴν ἀπόνοιαν φάσχοντα, ὅτι καὶ 

μόνος αὐτῷ φησι διδάσχαλος ἀληθείας ὃ δεῖνα χαὶ μόνος δι- 

χαιοσήνης ἀντιποιούμενος, ἡμᾶς δὲ πᾶν τοὐναντίον φρονοῦντας 

χαὶ λέγοντας, καὶ φυλάξεται μὲν αὐτός, φυλάξεται δὲ καὶ ὅστις 

αὐτῷ φίλος. Τοῦτον πόνῳ πολλῷ χθὲς μεταπεμψάμενος, σή- 



᾿Επιστολαὶ Πατρ. Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου 291 

μερον πρὸς σὲ διαπέμπομα: χαί φημι ὡς, εἰ μὲν ἐᾶν χρὴ προ- 
δαίνειν εἰς ἄπειρον τὴν τοῦδε λύμην, ἐχτέος χαὶ αὐτὸς περι- σῦν, ἰ ; ἐ 
γοστεῖν ἐλευθέρῳ ποδί, ἐλευθέρως ἀφιστὰς ὅσους ἂν δύναιτο 
τῆς ᾿Εκχλησίας, τοῦ βαπτισμοῦ, τοῦ ἁγιασμοῦ, τῶν πάντων, οἷς 
τελούμεθα καὶ χριστιανός τις εἶναι καὶ χαρακτηρίζεται. ἘΠ δὲ 
μὴ χρή, ἀλλὰ δεῖ καί ποτε διακονοῦντας Θεῷ στῆναι χατὰ 
τῆς μανίας χαὶ ληρεῖν ἐᾶν ὅσαι πονηραὶ γλῶσσα: χαὶ βέβηλοι, 
ἴτω καὶ αὐτὸς χαὶ εἰς τὸν αὐτὸν συνεληλάσθω σηκὸν τοῖς 
λοιποῖς μοχθηροῖς διδασχάλοις, οὺς δυστυχῶς ὃ χαθ’ ἡμᾶς 
ἐπλούτησε βίος, καὶ σὺν αὐτοῖς τὰς τῶν ἰδίων. προρρήσεων 
ἐχβάσεις, δι’ ὧν γυναῖχάς τε σχεδὸν πάσας χαί. τοὺς ἀνδρῶν 
ἀπεπλάνησαν γυναικώδεις, ἀναμενέτω ὡς τούς γε ἀπα!:δεύτους 
τούτους φόθον ἅπαντα θεῖόν τε χαὶ ἀνθρώπινον τῶν φυχῶν 
ἀπεληλαχότας κἀπὶ τοσοῦτον εἰς ἕξιν τοῦ περιφρονεῖν προελη- 
λυθότας, οὐκ οἷδα τίς ποτε. πείσεις λόγος, τοῦ κακοὺς εἶναι 
“καὶ τὴν οἰκουμένην λωβᾶσθαι παῦσαι: ὥστ᾽ εἰ μέλει τισὶ μὴ 
μέγα γίνεσθα! τὸ κακὸν--- πάντως δὲ μέλει -- οὗ λόγοις ἔτι 

- τον πον: ὙΧρ ἄνυσις αὐτῶν ἔσται -- ταῖς δὲ χερσὶν ἀν- 
᾿ειρητέον. αὐτούς, χαὶ τῷ τῶν χειρῶν. χράτει, καὶ τάχα τι 
οὔτω. ΝΟ ἫΝ καὶ τοῦ Θεοῦ, ὃ βούλεται χρηστὸν χατ- 

τ ορθῶσαι δυνήσεται. Ν 

οκε΄) Τῷ αὐτῷ 

Ὃ παρὼν “ὑρταχηνὸς οὐχ ὧν “Ὑρταχηνὸς τὸ ἀνέχαθεν, ἀλλὰ 
Κύπριος, δεῆσαν αὐτῷ εἰς πόλιν παραγενέσθαι, χε χαὶ ἐς ἡμᾶς 

τῇ φίλτρου τι ἴσως διὰ τὴν τ 15 πατρίδος χοινωνίαν νέμων. ἡμῖν. Καὶ 
τοίνυν ὡς ἦχεν ἐρωτώμενος εἰπεῖν περὶ ὧν τε εἴδεν, ὧν τε ἤκουσε 
πραγμάτων καὶ μάλιστα τῶν ἐχχλησιαστικῶν, τί δἤποτο ἀπεκρί- 
νατο; αὐτὸς παρών, αὐτὸς δὴ χαὶ λεγέτω’ ἀλλ᾽ ἐπειξὴ λέγοντος 
ἀκούσεις, ὅτι Λουχᾶν τινα δεῦρο ἄγουσι βλάσφημον, μηδείς σε λο- 
γισμὸς ἀναπείσῃ μὴ δεῦρο τοῦτον ἀχθῆναι κελεῦσαι: ἀγέσθω δέ, 
ὅτι χαὶ συμφέρε: ἄγεσθαι χαὶ περιά ἄγεσθα. δημοσίᾳ τὸν τοσαῦτα 
κατὰ βασιλέως χαὶ τοιοὐτῶῦ βασιλέως μαινόμενον. Ἔρεϊ πρὸς τοῦτο ὶ Ὁ έμ Ὁ 5 
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οἶμαι, ὃ Ὑρτακηνὸς Κύπριος, ὅτι καὶ ᾿Αρσένιον ἄγουσιν: οἶδα τὸν ἐπ ᾿ νο ] 

᾿Αρσένιον οἰ ΕΘ αι δι χαὶ ἀδιαφορῴώτατον ὧν οἶδα ἀνθρώ- 

πων ἄγουσι δὲ χαὶ ἄλλθυε, κέλευσον δὴ τοὺς ἄλλους τούτους μὴ ἷ 5 ς ς 

ἄγεν. ἀλλ᾽ ὄξσθα:, ἡ ἐν τοῖς ἔξω που χαθειργνύναι. γξ'ιν, ΝᾺ οὐχ, Ἢ ς εξὼ π 8: τ΄. ΓΝ Ὧι “ [Ὰ] Ὁ τῷ ὥς Ἢ 

᾿Αρσένιον δὲ ἄγειν" ἔστι δὲ εἰ μέμνησα! ὁ βδελυρὸς ἐχεῖνος, ὁ τῶν 

πολλῶν φλυαριῶν ἐν ᾿Ατραμυττίῳ τῷ Πάπυλᾳ Ῥωμανῷ χοινωνή- 

σᾶς, καὶ χαλὸν τοῦτον μβηξι : ἄνετον μη ἀστηλίτευτον περινο- 
; 

στεῖ" ἘΠ  ΡοῚ Ταῦτα δὲ ἀχηχοὼς χαί τι νενοηκὼς ἐπὶ τούτοις 

πρεξξις; τῇ σῇ σεν μελήσει. Πρὸς δὲ τὸν....Ψ.. ἐάν τις πεμ- ὸ 

φθεὶς ἐπανῆχεν, ἅμα δὲ καί τι τῶν ἀποκρίσεων χεχόμιχεν ἐπανιών, 

γνωριζέσθω ἡμῖν. Εἰ δὲ μήπω τις ἀπῆλθεν, ἀλλὰ τάχος γε πο- 

ρευέσθω, ἵνα χαὶ ταχέως εἰδῶμεν ὅ,τι "Ηξ ἐρεῖ" μέλει γάρ μοι καὶ 

ο πάνυ πολλὰ μέλει περὶ... Ἔπε:δή φασι καὶ ὅσοι πονηροὶ ἐχεῖσε 

ἐπέδρισαν ()), ἀπροστατεύτους ἐμοὶ δοκεῖν καὶ μετὰ τὴν τοῦδε χει- 
Ἷ 

ροτονίαν τοὺς λαοὺς εἶνα! χαταμαθόντες. 

ρκτ΄) Τῷ μοναχῷ Δανιὴλ τῷ Γλυκεῖ 

Κατέλαβες ἐνταῦθα, ἴσχυσας ἐκμειλίξασθαι χαὶ παῦσαι τοῦ 

χαλεπαίνειν; τὸν “ἔπαρχον: ἀκόλουθον ἣν καὶ ὡς ὑπέστρεφας 

μπειν καὶ τὸν σάκκον, οἴχαδε ταῦτα χατὰ δούλησιν διαθέμενος, πέ! 

ὃν οἱ ἐπαρχιχοὶ μὴ συμδάντες ὑμῖν ἐφ᾽ οἷς δικαίως ἠτοῦντο, αὖ- 

τόθι ν 'ποὸν' οὔ γέγονεν οὕτως ὅτ' τις ἐπιγέγονε λήθη; ἰά- 

σιμον τὸ πρᾶγμα' πεμφθήτω γοῦν νῦν, χαὶ τὴν χαταλλαγὴν ἢΞ- 

βαιούτω᾽ ἔχων δὲ πλήν, ὡς ἐτύ γχῦθεν ἔχων ὅτε χατελιμπάνετο, 

οὕτω γὰρ πλήρης ἥκων", πληρεστάτην ὑμῖν χαὶ τὴν εἰρήνην 

ποιήσει" εἰ δ᾽’ ἠδυκῆσθαι λέγετε- καὶ γὰρ ἠδῴκησθε-- -χαρίσατε 

νῦν μὲν τὴν ἀδικίαν ταύτην, εἰ μὲν βούλεσθε τῷ ἐπάρχῳ, ε εἰ 

αν δ᾽ οὖν ἀλλ᾽ ἐμοί ἐς νέωτα’ δὲ συνθήκης ἐμφανοῦς γεγονυίας ἐπ 

1) τοῦ χαλεπαίνειν πεῖσα: Α. 

3) πληρώσας ἥχων Β. 

8) πονήσε. Β. 

4) εἰς νέωτα Δ. ἡ 
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πόθῳ τῷ καταδαλλομένῳ, ἀλήθειν ὁεὶ τοὺς ἐχ τῆς ἐπάρχου 
οἰκίας, οὐδὲν ἐπ τιζήμιον ὑποοτήσεσθε ἡμῶν τε μαρτυρεῖν ἀεὶ 
βουλησομένων τοῖς συγκχειμένοις, χαὶ ἄλλου ταῦτα μηδενὸς 
παραβαίνειν διὰ τὸ τῆς ἀδικίας ἘρόΡηλον, μήτε πειρασόμένου, 
μήτε μὴν ἐθελήσοντος. 

ρκζ΄) Τῷ ̓βεγάλῳ “ογοϑέτῃ 

Ὁ τῆς ἐν νήσῳ Χίῳ μονῆς τῆς Νέας λεγομένης καθηγησάμε- 
νος εἶθ᾽ ἱερωσύνην μεταιτῶν »παραγενόμενος ὧδε χαὶ μὴ λαμβάνων, 
οὗτος ὅτι μὴε εἴ νῆφεν ἀπο ομηνίσας ἡμῖν καὶ πολ) ιλὴν χαθ᾽ ἡμῶν ἐχ- 
χέας ἀδολεσχίαν --- ἐπειδὴ χαὶ φύσει: κόβδαλός ἐ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, 

εἴθ᾽ ὑπὸ τοῦ ὃ .« ῳ - ὧν πὰ σι 
καὶ ἀγαπᾷ γλωτδαλ γεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν, ἀνα 
λο “γισμοῦ εἴθ᾽ ὑπό τινος ἀνθρώπων οὐν οἶδα - πρὶν ὌΠ Ὁ ἠμέ- 
ῥαν εἶναι. τὴν σήμέρον ἀφίχετο π ρὸς ἡμᾶς, τοῦτο μὲν δηλώσων 
ὅτι γηὸς ἐς νέωτα ἢ ἢ μετ᾽ οὐ πολλὰς ὕστερον ἡμέρας ἐπ ιβήσεται 
καὶ εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ τὴν λοιπὴν Ἰαλαιστίνην ἀφίξεται, τοῦτο 

εὐληο ὅτι καὶ μὴ βουλομένων ἡμῶν ἱερωσύνην, ἧς ἧ- 
ιδόναι οὐχ ἠξιοῦμεν, ἐχεῖσε γενόμενος δέξε ται, ὅτι καὶ 

τὴν ἀφ᾽ ἡμῶν πάντως ἀμυνόμενος ἡμᾶς τῆς περιφρονήδεως πάσης 
ψυχῆς εἰ δυνατὸν διενεργήσει διάστασιν. Καὶ μέντο: δεδήλωχε 
"ταῦτα καὶ ἠπείληχεν" εἰ δὲ καὶ δράσε: γε κατὰ ταῦτα, ἄνθρωπος ὧν 

δὲ χαὶ ἀπει 

ἐγὼ καὶ παντελῆ. τοῦ μέλλοντος ἔχων ἄγνοιαν ἄντικρυς λέγειν 
φῦκ ἔχω: ὅτι δὲ ἀσυνείδητος ὧν καὶ ἀνόητος καὶ χεχράχτης, τό Υ 
εἰς αὐτὸν -οὐ θυ τῶν. ὅσα δεινὰ καὶ πρᾶξα: χαὶ λέξαι τοῦτο 
παντὶ δῆλον ὄν, ϑεβαίω ὡς λέγω χἀγώ: πλὴν ἐπειδή ἥπερ οὐ δηλῶσαι 
μόνον ἀπόχρη τὰ αὔτα 

χεῖν, εἰσάγω δὴ χα ἐφῆμι ὡς εἰ μὲν χαὶ προνοίας ἀνθρωπίνης τὰ 
τῶν ἀνθρώπων χρήζει πράγματα καί γε βουλεύεσθαι δεῖ, κατὰ τὸν 
εἰπόντα, "καὶ πραγματεύεσθαι, ε εἰρκτέον εἶναι σθένει παντὶ τὸν ἂν- 

τὰ, ἀλλά τινὰ πρὸς ταῦτα χαὶ γνώμην ε ἰσενεγ- 

θῥωπον χαὶ τὴν καχίαν ἕρπουσαν π τέον’ εἰ δὲ μὴ χρήζειν φᾶτέ, 
ὁ μὲν ἴτω τὴν ἑαυτοῦ, ἡμεῖς δὲ σκοπῶμεν ὅπως ἀπέραντα πά- 
ὈΧΎΎτες; ἀπέραντα δῇ ποὺ χαὶ τὰν ἀπαλλαγὴν γὰρ ἐλπί- 
ζειν ἀνθρωπίνως εἰπεῖν ἐχ τῶν δ; ρωμένων οὐχ ἔν:, τῶν ἐχθρὼν ἄλ- 
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λοὺυ ἐπ᾽ ἄλλῳ διεγειρομένων ἀεὶ, καὶ τὴν σφετέραν ἀνομίαν πρὸς 
ΤΥ ἐπρῶν ϑο ἐξ, οἢ ᾿ 5 ΘΟ ΣῸΝ ᾿ 

τὰς τοῦ αἰῶνος ἡμέρας ἐφ᾽ ἡμῖν ἐχτεινόντων. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ᾿ 
δ, . ΣΝ - χ “- 5 ν χὰ , - ΄ 
εχετω, αι ἐχοὶὲν “ Θεὸς βούλεται" ἐμόν δὲ χαΐί τι ἕτερον παρεστη 

ἐπ γοῆσαι, μὴ ἄρα τις τῶν ἡμετέρων χαὶ οὐχ ἡμετέρων, ὁποίους π ολ- 

λοὺς ἀμφισδητησίμους δρῶμεν χαὶ πλέον ἀλλοτρίως ἔχοντας ἣ 

πρὸς ἡμᾶς νεύοντας, αἰσθόμενός ποθεν ἡμᾶς εἰς ᾿Ἱεροσόλυμα μέλ- 

λοντας πέμπειν, φθάνῃ τῷ ταράχτῃ τῷδε ὑποθέμενος τὸν ἀπόπλουν, 

σπουδὴν ἴσως ἔχων ἡμῖν τὰ ἐχεῖσε πρδανασοδῆσαι πράγματα" ὥστε 
κν 

χαὶ διὰ τοῦτο φθάσατε καὶ ὑμεῖς χαὶ περὶ τοῦ πραχτέου ἐπιμελείᾳ Ἵ 

τῇ πάσῃ καὶ διαλογίζεσθε καὶ βουλεύεσθε, ναὶ μὴν χαὶ τοῖς πονὴ- 

- ροῖς τὰς ὁδοὺς ὡς οἷόν τε προῦποτέμνετε. 

ρπη") Τῷ αὐτῷ 

Οὔθ᾽ ὁ τὸν βίον ἀπολιπὼν Χατζύκης ὑπὲρ τοῦ ζῶντος ἂν εἰς τὸ 

χκομμέρχεον ἀτέλειαν ἥτησεν, οὔτε τις ἕτερες πλὴν ἐμοῦ: χαὶ μάρ- 

τὺς βασιλεὶ ὺς αὐτὸς Τ προστάγματ' ἐἌΡΘΥ, ὅτι ἐγὼ αἰτησάμενος 

εἰς τὸ ἑξῆς, ἀλλὰ 

καὶ τὴν γενέσθαι: φθάσασαν δωρεάν, πρόθυμοί τε χαὶ ἄσμενο! τὸ 

τ ΑΗ ἢ 

εἴληφα" νὸν ἀνασχευάς ΠΣ ἔδοξε εν οὗ μο ὄνον τὴν ε 

δόξαν δεχόμεθα: καὶ ἑκατὸν μὲν χρυσίνους ἐκ τῶν τῆς ἐνιχλησίας 

πτωχικῶν τῷ Σγουρῷ --- τοσούτους γὰρ ὃ τῶν χρημάτων χαϊνο- 

φανὴς συλλογεὺς οὗτος ἤἥτησε --- τὸ πρόσταγμα δὲ τῇ σοφίᾳ σου 

ὠυϑρις τὰ ὡς ἂν μὴ τῷ δεξαμένῳ ἀνθρώπῳ ἐναπολειφθὲν αἴτιόν 

παρὰ τὴν ὑμετέραν γνώμην μετόπισθεν γένηται" 

β Ἐ3.ε εν: ὥς ἂν εἴποις ο ἐτῶς; ἐπειδὴ καὶ ἀταραξίαν ἡμῖν αὖ- 

δὲν οἱ. ὑπὲρ εβδεὺς τοῦ ΠΝ εἰ μὴ βουλόμεθα, οἴχηθεν αὖ- 

τοὶ κατατίθεσθαι, καὶ τὰς εὐπόρων γαστέρας τῶν ἀναγκαίων ἀπο- 

στερεῖν, ἄνθρωποί τε ἀπομαθήσονται ὑπὲρ τοιούτων ἡμῖν προσιέ- 

ναι, καὶ ἡμεῖς βασιλεῖ. ᾿Γοῦτο δὲ ὅσον ἐστὶν εἰς εὐφροσύνης λόγον, 

ἄλλοις εἰκάζειν ἀφίημι. ἀλλὰ δέχου τὸ πρόσταγμα καὶ γραμμά- 

ετίον ἡμῖν γενέσθαι πρὸς τοῦ Σγουροῦ κέλευσον, διαγορεῦον μὲν 

ὅτι Νικόλαος ὃ τινος ἀτελείας γευσάμενος, ἣν αὐτῷ πατριάρ- 

χης παρὰ βασιλέως πολλαῖς δεήπεσιν ἐμνηστεύσατο, αὖθις ἵν᾿ εὑ- 
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φημότερον εἴπω ἀπέτισεν, ἀνεῖργον δὲ καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα τε- 
λώνας χαὶ πράχτορας μήπως ἐν τῷ θερίζειν ἅπερ οὖκ ἔσπειρεν, 
καὶ τὰ τούτου συλλέξωσι, καὶ πολλαπλάσιος αὐτῷ οὐ μόνον ἡ ἔχ- 
τισις τῆς εὐτελείας, ἀλλὰ χαὶ Ἢ, τοῦ ταύτης ὅλως ἐπιθυμῆσα: 
μετάνοια γένηται. 

οκϑ'΄) Τῷ αὐτῷ 

Χρυσοκομπᾶς τις στρατιώτης τὴν παρὰ Σχάμανξδρον χώραν 
οἰχῶν, υἱὸν ἔχων ἐχ πρώτης γυναιχὸς χαὶ συνοιχῶν δευτέρᾳ, 
ἐπειδὴ τοῦ ὀίου μετῆλθεν ἣ πρώτη, ὡς ἤδη ἔφηβος ἣν 5 υἱὸς 
καὶ πέρα ἐφήθου, ὅπλα τε ἱκανὸς αἴρειν, καὶ εἰς στρατιωτικὴν 
παράταξιν ἀριθμεῖσθαι, ἐξέπεμπεν αὐτὸν εἰς στρατότιεξον, αὐτὸς 

2 νέῳ στρατιώτῃ προσήχουσι, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ ἥτε πρίνοια 
3 οἰκία χαὶ ὅ,τι ἕτερον ἐτύγχανεν ἐφ᾽ ᾧ στρατεύειν :: 

. κε Σ μητρόθεν διέφερε τῷ παιδί, “Ὅθεν καὶ ὡς ἐδέησεν ἐκείνῳ οἴχαδέ 
ποτε ἐπανιέναι ἄνεσιν ἐκ τῶν ὅπλων λαδόντα, δέχεται μ3" παρ 
τῶν ἀνθρώπων λόγους ὥς τινα λύμην τοῦ οἴχου τὴν μ΄ τρυιὰν 
ἀπελάσαι, οὗ πείθετα: δὲ Συοῖν ὥς φησιν ἕνεκεν, τοῦ τε :"ὴ τὸν 
γέροντα ἀνιᾶσαι πατέρα, ἀγαθὸν χαὶ ταῦτα παιδοτρόφον φανέντα 
χαὶ ὅτι λῴβην πρὸς τῆς “γυναικὸς οὐδεμίαν ἑώρα προστριβεὶσαν 
τῷ οἴκῳ. Τί τὸ ἐπὶ τούτοις; τὸ τοῦ φαλμοῦ γίνεται: συλλαμ- 
θάνουσιν οἵ βάσχανοι πόνον, χαὶ τίκτουσιν ἀνομίαν: χαί τις 
ἐντεῦθεν αἴρεται φήμη ὡς εἴη χαὶ αὐτὸς χατὰ τὸν παρὰ τῷ 
ἀποστόλῳ Ἰζορίνθιον, τῇ μητρυιᾷ συνεχόμενος" χαὶ πτερὰ ὁ δημό- 
σις ἐπὶ τῇ φήμῃ .λαμδάνει, χαὶ τῇ τῶν στρατιωτῶν οἰκίᾳ 
ραγδαῖος ἐφίπταται: χαὶ αὐτὴν ἐχεῖνα δρᾷ ἃ χαὶ δάρβαροι ἂν 
ἀνδραποδισταί, ἢ πῦρ ἐν ἀκάνθαις πεσόν, ἢ ποταμοὶ μεγάλῳ 
καὶ ἀνυποίστῳ ρεύματι κατ᾽ ὄρεσφιν ἢ οἰκειότερον εἰπεῖν Ἴδηθεν 
βέοντες ἔδρασαν" ἀλλ᾽ εἰ σχολὴν καὶ ὄραχεῖαν ἄγεις προσε- 
ρωτάσθωσαν χαὶ οἵ πεπονθότες αὐτοὶ παρεστῶτές σοι, καὶ 
ἀχούσῃ ὅτι χαὶ μετέωρος ὅτι χαὶ ἀμφ᾽ αὐτόν, ὅ φησιν Ὅμη- 

ὰ ρόπαλα ἐάγη ὅτ, χαὶ ὁ ΔΛογαρ!ιαστὴς-- τοῦτο γὰρ 
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ἐπώνυμον τῷ μετά γε τὸν ᾿Εσχαμματισμένον τὴν τῶν δημοσίων 

ἐπιμέλειαν ἐν Σικαμάνδρῳ λαχόντι -- βαρδαρυκώτερον μᾶλλον 

αὐτοῖς ἐχρήσατο ἢ χριστιανικώτερον" καὶ ἐλεήσεις ἀχούσας καὶ 

τοὺς ἱκέτας παραχεκλημένους καὶ τεθ[ερ]απευμένους ἐκπέμφεις, 

εἰ μὴ τὰ ἀπὸ τῶν στρεδλώσεων καὶ τῆς αἰώρας, τὰ γοῦν ἀπὸ 

τῆς οἰκίας καὶ τῆς περιουσίας ἀφαιρεθέντα. 

ο1)) "ὦ αὐτῷ 

Ἔσται μὲν ἀληθῶς χρίσις τῷ Θεῷ π πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους 

χοινῶς, ἔσται δὲ μικρὸν ὕστερον" γυνὶ δὲ οὐ πρὸς πάντας, πρὺς ἕνα 

δὲ μόνον τὸν θεοστυγῆ ᾿Ιωάννην δικάζεται" δικαστὴς ξὲ μεταξὺ 

Θεοῦ τε χαὶ τοῦ πολεμίου Θεοῦ χάθγητα: βασιλεύς. Τί οὖν; εἰ μὲν 

ᾧ πολλὴ σοφία χαὶ ἐπιστήμη καὶ δύναμις ὃ δικαστὴς χαριεῖται, 

Θεοῦ σοφώτερον καὶ ἰσχυρότερον οὔτ᾽ ἤχουσέ τις, οὔτ᾽ οὐ μὴ ἀχού- 

σε: «γενόμενον ἄλλον. Εὶ δὲ μὴ ᾧ ταῦτα πρόσεστι, κατὰ δὲ τὸν 

"μυκρὸν καὶ τὸν μέγαν χρινεῖ, καθὰ κελεύει Θεὺς καὶ οὐ μὴ λή- 

ᾧετα: πρόσωπον ἐν χρίσε!" δίκαιος Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὖ- 

τοῦ, χαὶ ὅσιος ἐν πᾶσ: τοῖς ἽΝ αὐτοῦ, καὶ πιστὸς ὁμοίως,ἀλλὰ 

καὶ πᾶσα: αἱ δδοὶ αὐτοῦ ἐν πίστε:, χαὶ ἀλήθεια (πρὸ) προσώπου 

αὐτοῦ πορξύσεται, πᾶς δὲ διπριατς ψεύστης χαὶ παρχσυ εβλήθη 

τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς, καὶ πᾶς ἄνθρω- 

Ὁ πος δόλῳ πορεύετγι, καὶ πτέρνῃ τὸν ὩΣ πλησίον αὐτοῦ πτερνιεῖ, 

ταῦτα πᾶς ἄνθρωπος" πάντων δ᾽ ἐπέχεινα ὃ ρηβεὶς Ἰωάννης" ὥστε. 

χαὶ οὕτω τὴν νικῶσαν Θεὸς ἀποφέρεται" εἰ δὲ κατ᾽ οὐδέτερον ἔσται 

τῶν τῤόπων ἡ χρίσις, ἀλλὰ φευξεῖται τὴν δίκην ὁ Θεοῦ καὶ τῆς 

᾿Ῥκϊλησίας πολέμιος, Θεὶς δ᾽ ἀπέλθῃ, νενικημένος, φορτικὸν 

μὲν οἶδα ἐρῶν λόγων, εἰρήσεται δὲ ὅμως, ὅτι ὀχοπεῖν δεῖ τί- 

νων καὶ ΤῊΝ ἐπιτευξόμεθα, ἐπειδὰν κριτὴς ὁ νῦν χαθήσῃ 

χρινόμενος". 

Φ ἀχολουίεξ. 


